فایل شماره 2

شیوهنامه طراحی سواالت استاندارد

بسمه تعالی
«طراحی سؤال علم نيست بلكه مجموعهاي از قواعد است مبتنی بر تجربه و خرد استادان و ممتحنين».
يان بروموت ()1791

چکیده
در پايان هر دوره آموزشی بايد در فكر ،احساسات ،نگرشها و اعمال علمآموزان بر حسب هدفهاي آن دوره تغييراتی به وجود آيد که آن را
تغيير رفتار مینامند .ابزار يا وسيلهاي که براي سنجش پيشرفت تحصيلی در موقعيتهاي آموزشی و تدريس به کار میرود آزمون يا امتحان نام دارد.
آزمون چند گزينهاي متداولترين آزمون عينی است که هم در سنجش توانايیهاي مختلف و هم در سنجش يادگيري در زمينههاي گوناگون
تحصيلی مورد استفاده واقع میشود .آزمون چند گزينهاي هم از لحاظ يكنواختی سئوالها ،هم از لحاظ حساسيت کم در مقابل حدس کورکورانه و
هم از لحاظ سهولت تصحيح پاسخنامهها بهترين نوع آزمونهاي عينی است .در متن حاضر اين نوع آزمون و طرز تهيه آن مورد بحث قرار خواهد
گرفت و موارد استفاده آن در سنجش انواع مختلف بازدههاي يادگيري معرفی میشود.
کلمات کلیدی :يادگيري و آموزش ،حيطه شناختی ،هدفهاي تربيتی ،آزمون ،آزمونهاي چند گزينهاي (.)MCQ
گردآورنده :مهدي رحمانی()17171919110-competition@nano.ir
-1مقدمه
براساس روانشناسی يادگيري و آموزشی ،نظارت و ارزشيابی حلقه آخر فعاليتهاي آموزشی و تكميل کننده انجام آموزش محسوب میشود و
عمدتاً با هدف اصال ح و بهبود فرايند آموزش صورت میگيرد .اساساً اطال ق مفهوم "آموزش" به يک فعاليت ،منوط به انجام ارزشيابی است .به اين
ترتيب نظارت و ارزشيابی آموزشی يكی از مهمترين وظايف هر آموزش دهنده است و جزء الينفكی از اجزاء يک برنامه آموزشی تلقی میشود.
ابزار يا وسيلهاي که براي سنجش پيشرفت تحصيلی در موقعيتهاي آموزشی و تدريس به کار میرود آزمون يا امتحان نام دارد.
طر ح سواالت آزمون ،فرايندي است که نياز به دقت و توجه خاص در رابطه با علمآموزان،کتاب و مواد درسی(منبع آزمون) و شرايط و نوع امتحان
دارد؛ زيرا موضوعات و سرفصلهاي درسی و آموزشی با هم متفاوتند و علمآموزان نيز از استعداد ،درجه يادگيري ،سطح دانش و اطالعات و
شرايط روحی يكسان برخوردار نيستند .بنابر اين بايد اصول و مقرراتی را در تنظيم سوال امتحانی رعايت نمود تا علمآموزان با استعداد وکم
استعداد ،در شرايط کامالً مساوي قرار نگيرند و براي علمآموزان ضعيف نيز اين فرصت را ايجاد کرد تا بتوانند به تعدادي از سواالت طر ح شده
متناسب با استعداد خويش جواب داده و نمرهاي که مانع از افت گردد ،کسب نمايد که اين خود باعث ايجاد حس اعتماد به نفس و افزايش
عالقهمندي براي مطالعه و تالش بيشتر در امتحانات بعدي او خواهد شد .توجه داشته باشيد که اهداف آموزشی و آزمون بايد با يكديگر همخوانی
داشته باشند و در طراحی آزمون بايد بيان روشن و دقيقی از اهداف آموزش و تدريس در اختيار داشته باشيم .آزمون چند گزينهاي متداولترين
آزمون عينی است که هم در سنجش توانايیهاي مختلف و هم در سنجش يادگيري در زمينههاي گوناگون تحصيلی مورد استفاده واقع میشود.
آزمون چند گزينهاي هم از لحاظ يكنواختی سئوالها ،هم از لحاظ حساسيت کم در مقابل حدس کورکورانه و هم از لحاظ سهولت تصحيح
پاسخنامهها بهترين نوع آزمونهاي عينی است .ما در متن حاضر اين نوع آزمون و طرز تهيه آن را مورد بحث قرار میدهيم و موارد استفاده آن را در
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سنجش انواع مختلف بازدههاي يادگيري معرفی میکنيم .در مقاله مروري پيشرو پس از تعريف اين نوع آزمون و ويژگيهاي آن به معرفی انواع آن
پرداخته و سپس تالش بر آن خواهد بود تا راهكاري استاندارد سازي اين سئواالت ارائه گردد.
-2طبقه بندی هدفهای تربیتی[1و ]1
به طوري که میدانيم در پايان هر دوره آموزشی بايد در فكر ،احساسات ،نگرشها و اعمال علمآموزان بر حسب هدفهاي آن دوره تغييراتی به
وجود آيد که آن را تغيير رفتار مینامند .منظور از طبقه بندي هدفهاي تربيتی آن است که معلوم بداريم اين تغيير رفتار در چه زمينهها و در چه
سطحی صورت میگيرد .به طور کلی هدفهاي تربيتی را میتوان در سه حيطه مختلف تحت عناوين حيطه شناختی ،حيطه عاطفی يا انفعالی و
حيطه روانی-حرکتی طبقه بندي کرد.
-1-2حیطه شناختی
شامل تمامی رفتارهايی است که با توانايیهاي ذهنی و مهارتهاي عقالنی مانند بازشناسی ،يادآوري ،بيان مطالب آموخته شده ،تعبير و تفسير
مطالب ،قضاوت در مورد امور و پديدهها ،استدالل و مانند آنها مربوطند .وقتی که علمآموز معناي يک لغت را از ميان چند کلمه مختلف تشخيص
میدهد ،قطعه شعري را از حفظ میخواند ،مفهوم يک بيت را به صورت نثر مینويسد ،يک مسئله رياضی را حل میکند و در مورد يک متن ادبی
اظهار نظر میکند ،رفتار وي در هر يک از اين موارد جزو حيطه شناختی محسوب میشود.
-2-2حیطه عاطفی یا انفعالی
به رغبتها ،نگرشها ،اعتقادات و نظام ارزشها مربوط است .علمآموزي را در نظر بگيريد که بر اثر گذراندن يک دوره آموزشی در ادبيات
فارسی نسبت به متون ادبی عالقمند میشود ،يا از مطالعه تاريخ جنگ جهانی دوم نسبت به جنگ و تبعيض نژادي نگرش منفی پيدا میکند و يا با
خواندن شر ح زندگی پيامبر اسالم و ائمه اطهار اعتقاداتش نسبت به دين مبين اسالم راسختر میشود .تمامی اين رفتارها در حيطه انفعالی يا عاطفی
قرار دارند.
-3-2حیطه روانی-حرکتی
شامل آن دسته از رفتارهايی است که با مهارتهاي عقلی و اعمال بدنی هر دو مربوطند .توانايی و مهارت علمآموز در اموري مانند ماشين
نويسی ،نقشه کشی ،نقاشی کردن ،سيم کشی ،پرش با نيزه و به طور کلی تمامی مهارتهاي مربوط به انجام کارهاي عملی و فنی جزو حيطه روانی-
حرکتی به شمار میروند .بايد توجه داشت رفتارهاي آموخته شده که در هر يک از حيطههاي مذکور قرار میگيرند در عين حال با دو حيطه ديگر
در ارتباطند و نمیتوان گفت که يک توانايی يا مهارت آموخته شده صرفاً به يک حيطه مربوط است .به عنوان مثال علم آموزي که از عهده ساختن
يک راديو برمیآيد ،بايد اوالً اصول و مفاهيم آن قسمت از فيزيک را که در ساختن راديو به کار میرود آموخته باشد(شناختی) ،و نسبت به اين
کار عالقمند شده باشد(عاطفی) ،زيرا عالقمندي شرط تداوم کوشش در هر زمينه است ،تا سرانجام بتواند راديوئی بسازد(روانی-حرکتی).

-3هدفهای تربیتی در حیطه شناختی(طبقهبندی بلوم)
روشهاي متعددي براي طبقهبندي دانش و مهارتهاي مورد اندازهگيري در سؤاالت وجود دارد .يكی از مفيدترين اين روشها توسط بلوم
ارائه شده است .همانگونه که در شكل ( )1مشاهده میشود ،بلوم  6سطح از حيطههاي شناختی (يادگيري) را از ساده تا پيچيده مرتب کرده است.
بلوم بيان میکند در هر سطح بايد يک مفهوم سؤال شود .حيطه يادگيري هدفهايی را شامل میشود که با يادآوري يا بازشناسی ،دانش و رشد
توانائیها و مهارتهاي ذهنی سر و کار دارد .اين حوزه مهمترين زمينهي کار برنامهريزان آموزشی و جريان ارزشيابی را تشكيل میدهد.
هدفهاي تربيتی در حيطه شناختی را میتوان از سادهترين توانايیهاي ذهنی تا پيچيدهترين مهارتهاي عقلی ،به ترتيب به شش طبقه ،تقسيم
بندي کرد :دانش ،فهميدن(فراگيري) ،کاربرد ،تجزيه و تحليل ،ترکيب و ارزشيابی .حيطه شناختی به دو بخش اصلی دانش و توانائیها و
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مهارتهاي ذهنی تقسيم شده است:

شكل( :)1طبقه بندي بلوم براي حيطههاي شناختی
 .1دانش
دانش ،بازشناسی و يادآوري آموختهها ،مانند مفاهيم ،اصطالحات ،قواعد و اصول از مطالب جزئی تا کلی را شامل میشود .کسب دانش و
گسترش اطالعات و آگاهی ،يكی از متداولترين و مهمترين هدفهاي آموزشی به شمار میرود .افعالی که در اين سطح به کار میروند عبارتند از:
تعريف کنيد ،ليست کنيد ،بيان کنيد ،مشخص کنيد ،طبقهبندي کنيد و نام ببريد .چه کسی؟ کی؟ کجا؟ چه؟
رفتارهاي زير عموماً در قلمرو دانش قرار دارند .علمآموز میتواند :معناي لغتی را که آموخته است بيان کند .بخشهاي مختلف يک نقشه
جغرافيايی را مشخص کند .يک آزمايش علمی را شر ح دهد .قطعه شعري را از حفظ بخواند .يک اصطال ح يا قاعده علمی را تعريف کند.
دانش از سه طبقه تشكيل میشود:
الف -دانش امور جزئی
-1دانش اصطالحات :تعريف اصطالحات علمی و فنی.
-1دانش واقعيتهاي مشخص :بيان خواص فيزيكی نانولولههاي کربنی.
مثال :اصطالحات زير را تعريف کنيد -1 :خاصيت فوتوکاتاليستی  -1خاصيت گسيل ميدانی.
ب -دانش راهها و وسائل برخورداری با امور جزئی
-1دانش امور قراردادي :توضيح قواعد.
-1دانش روالها و توالیها :توضيح تأثيرات يک عامل بر روابط پديدهها -بيان تأثيرات عوامل بر يک عامل.
-3دانش طبقهبنديها و طبقات :گفتن نقش و هدف يک رشته علمی -بيان اشكال مختلف يک پديده.
-9دانش مالکها :بيان مالکهاي مورد استفاده درتعيين ارزش يک مورد خاص -بيان مالکهاي طبقه بندي علوم.
-0دانش روشها يا روش شناسی :نامبردن روشهاي مناسب بررسی مسائل -بيان روشهاي مورد استفاده دانشمندان براي پاسخ به سؤالها درباره
يک موضوع خاص.
ج -دانش امور کلی و انتزاعی یک علم
-1دانش اصلها و تعميمها :بيان اصول مهم در يک موضوع -بيان قوانين علمی يک موضوع.
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-1دانش نظريهها و ساختها :بيان اصول و نظريهها -توضيح نظريههاي مهم از يک موضوع خاص.
 .2توانائیها و مهارتهای ذهنی
فعاليتها و مهارتهاي ذهنی از پنج طبقه تشكيل شدهاند :فهميدن(فراگيري) ،کاربرد ،تجزيه و تحليل ،ترکيب و ارزشيابی.
الف -فهمیدن(فراگیری)
فراگيري يا فهميدن ،عبارت است از درک و دريافت معنا و مفهوم ظاهري و مستتر در يک مطلب و بيان آن با عبارات و جمالتی که خود
علمآموز میسازد .بنابراين فهم و بيان اصول و واقعيات ،تفسير مطالب کالمی ،تفسير جداول ،نمودارها و فرمولهاي رياضی ،ترجمه مطالب ،بسط و
پيش بينی و تعميم اصول و قواعد ،جزو فراگيري میباشند .فهميدن يعنی درک مطالب ،که فرد از آن طريق درمیيابد که هدف اصلی مطلب مورد
نظر چيست .مرحله باالتر از دانش است؛ زيرا در دانش از داوطلب خواسته میشود مطالبی را که آموخته ،بدون دخل و تصرف زياد در آن به ياد
آورد؛ اما در اين طبقه ،داوطلب عالوه بر حفظ ،بايد مطالب را بفهمد .در سطح فهميدن ،داوطلب ملزم به تشريح و تفسير معانی اصول است .افعالی
که در اين سطح به کار میروند عبارتند از :تشريح کنيد ،پيشبينی کنيد ،تفسير کنيد ،استنباط کنيد ،خالصه کنيد و ترجمه کنيد.
مثال :تفاوتهاي ميكروسكوپ الكترونی عبوري و روبشی را در نوع تصويرگيري شر ح دهيد.
اين طبقه شامل سه خرده طبقه میشود:
 .1ترجمه
انتقال معنی از شكلی به شكل ديگر ،ترجمه از يک سطح انتزاعی به سطحی ديگر ،بيان يک مطلب پيچيده به زبان ساده ،ترجمه از يک نمادي به
شكل ديگر ،توانايی خواندن عالئم مخصوص يک علم ،ترجمه از يک شكل کالمی به شكل ديگر ،برگردان مطلب از زبان خارجی به فارسی.
 .2تفسیر
توضيح مطالب از طريق معنی کردن با دادن مثالها يا خالصه آنها ،توانايی تفسير انواع دادهها ،توانايی درک و بيان انديشه اصلی يک اثر يا
يک مطلب به طورخالصه.
مثال :جابهجايی رامان در طيفهاي رامان ترکيبات را تفسير کنيد.
 .3برونیابی
بسط دادن اطالعات و تعميم نتايج يک تحقيق يا نمونهاي از يک گروه به کل گروه ،شكل ديگر برونيابی ،درونيابی است که شامل پر کردن
فواصل موجود در يک رشته اطالعات است.
سؤاالتی که در دو سطح سختی دانش و فهم نوشته میشوند تنها توانايی يادآوري و تشريح حقايق داوطلب را مورد آزمايش قرار میدهند نه
توانايی حل مسئله.
ب -کاربستن(کاربرد)
کاربستن عبارت است از توانايی کاربرد و استفاده از آموختههاي پيشين ،اصول علمی فرضيهها ،قضايا و ديگر مفاهيم انتزاعی در وضعيت
مناسب ،و موقعيتهاي نوين و حل مسائل جديد و يا استفاده از مطالب و مفاهيم نظري در موارد و موقعيتهاي عملی زندگی بدون اين که
هيچگونه راه حلی ارائه شود .در سطح کارگيري ،داوطلب ملزم به استفاده از مفاهيم و اصول در حل مسائل است .رسيدن به اين سطح از توانايی
مستلزم فراگيري روشها ،مفاهيم ،نظريه ها ،اصول و قواعد است .اين حيطه فراتر از فهميدن است .افعالی که در اين سطح به کار میروند عبارتند از:
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اعمال کنيد ،حل کنيد ،نشان دهيد ،اصال ح کنيد ،محاسبه کنيد و اثبات کنيد.
ج -تحلیل
تحليل يعنی تقسيم مطالب کلی به اجزاء تشكيل دهنده آن ،تعيين اجزاء و کشف و بيان روابط بين قسمتهاي مختلف يک مطلب و نحوه
سازمان بندي آنها و شناخت اصول حاکم بر ساخت آن مطلب .در سطح تحليل ،داوطلب ملزم به شكستن ارتباط بين اجزاء يا عناصر تشكيلدهنده
آن به گونهاي است که سلسله مراتب نسبی انديشهها يا اعمال به صورت روشنی نشان داده شود .افعالی که در اين سطح به کار میروند عبارتند از:
متمايز کنيد ،مقايسه کنيد ،تشخيص دهيد و ارتباط دهيد .اين طبقه از سه خرده طبقه زير تشكيل میشود:
 .1تحلیل عناصر
توانايی تشخيص واقعيتها از فرضيهها ،توانايی تشخيص فرضهاي بيان نشده در يک مطلب خواندنی.
 .2تحلیل روابط
توانايی تشخيص روابط علت و معلول از ساير روابط ،توانايی تشخيص بيانات مربوط از بيانات نامربوط در يک بحث.
 .3تحلیل روابط سازمانی
توانايی تشخيص نقطه نظرها يا تعصبهاي نويسنده ،توانايی تشخيص فنون مورد استفاده در مطالب ترغيبی.
سؤاالتی که در دو سطح سختی کارگيري و تحليل نوشته میشوند مهارت داوطلب براي حل مسئله را مورد آزمايش قرار میدهد (تقاضايی
افزون بر يادآوري و تشريح حقايق و مفاهيم).

د-ترکیب(آفرینندگی)
ترکيب يعنی توانايی پيوند دادن اجزاء به منظور تهيه يک صورت و يا هيئت کلی ،ابداع و ساختن يک طر ح نوين با استفاده از دانستههاي پيشين
و خلق يک اثر علمی ،ادبی ،فنی ،هنري و يا اجتماعی تازه .ترکيب ،پهلوي هم گذاشتن عناصر و اجزاء براي ايجاد يک کل است .در سطح ترکيب،
داوطلب ملزم به استفاده از جزئيات و دستيابی به موضوع است .افعالی که در اين سطح به کار میروند عبارتند از :طراحی کنيد ،بسازيد ،گسترش
دهيد ،فرموله کنيد ،تصور کنيد ،توليد کنيد ،تغيير دهيد و بنويسيد.
مثال :راکتوري براي توليد آزمايشگاهی نانوذرات فلزي طراحی کنيد .براي اين کار به چه وسايلی نياز داريد؟
ه -ارزشیابی(سنجش)
ارزشيابی عبارت است از داوري آگاهانه درباره ارزش کارها ،انديشه ها ،راه حلها ،روشها و غيره براي منظوري معين و بر اساس مالکی
مشخص .ارزشيابی پيچيدهترين سطح توانايی عقلی است .کسانی که به اين محله از مهارت عقلی میرسند توانايیهاي مربوط به تمامی سطو ح
پيشين را در حيطه شناختی کسب کردهاند .در سطح ارزشيابی ،داوطلب ملزم به داوري در مورد ارزش مطالب بر پايه اصول معين شده است .افعالی
که در اين سطح به کار میروند عبارتند از :تخمين بزنيد ،ارزيابی کنيد ،قضاوت کنيد و تعيين کنيد کدام بهتر است .داوري دربارهي ارزش مطالب
و موضوعات براي مقاصد معين .اين طبقه از دو خرده طبقه زير تشكيل شده:
 .1داوري بر اساس شواهد درونی :توانايی کاربرد مالکهاي داده شده براي قضاوت درباره يک اثر.
 .1توانايی نشان دادن اشتباهات منطقی يک بحث.
مثال :عوامل تأثير گذار بر پهناي پيک پراشسنجی اشعه ايكس را مورد ارزيابی قرار دهيد.
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سؤاالتی که در دو سطح سختی ترکيب و ارزشيابی نوشته میشوند بيشترين مقدار تالش داوطلب را میطلبد .اين نوع سؤاالت همچنين
وقتگيرترين سؤاالت براي پاسخدهی هستند.
سطح يادگيري داوطلبان در هر يک از طبقات ششگانه حيطه شناختی و نيز در حيطه عاطفی و روانی-حرکتی را میتوان بر حسب مورد از
طريق امتحانات کتبی ،شفاهی ،عملی و مشاهده مستقيم رفتار مورد ارزشيابی قرار داد .سؤاالت بايد بر اساس سطو ح يادگيري شناختی ،عاطفی و
روانی – حرکتی طراحی شود به خصوص در بخش حيطهي شناختی ،به طبقات دانش ،درک و فهم ،کاربرد ،تجزيه و تحليل ،ترکيب و ارزشيابی
توجه شود؛ به گونهاي که تعداد سؤاالت در هر يک از سطو ح متناسب با اهداف رفتاري و بودجه بندي آزمون باشد.
-4شاخصهای آزمون[]1
خصوصيت تمام اندازهگيريها اين است که خطا در آنها وجود دارد .براي اينكه مقدار خطاي آزمونها کم شود چند ويژگی زير را بايد دارا
باشند:
-1-4پایایی ((Reliability
پايايی به معناي تكرار پذيري نتايج است .اين مفهوم در آزمون بدين معناست که اگر آزمون با همان شرکت کنندگان و شرايط تكرار شود
افرادي که در آزمون اول نمرات باالتري گرفتهاند در تكرار آزمون نيز نمرات باالتري را به خود اختصاص داده باشند و در مجموع نمرات افراد
تا حدود زيادي ثابت بماند .به عبارت ديگر براي آنكه آزمون پايا باشد نمرات شرکتکنندگان در دو بار اجراي آزمون بايد با يكديگر
همبستگی مثبت داشته باشند .طبيعی است هر چه اين همبستگی قويتر باشد آزمون پايايی بيشتري دارد .از انجا که آزمونهاي مختلف براي
مقاصد مختلف تهيه میشوند اعتبارهاي مختلفی وجود دارد و بسته به اين که آزمون براي چه هدفی درست شده است اعتبار آن را با توجه به آن
هدف معين میکنند.
-1-1-4عوامل مؤثر بر پایایی آزمون
 .1تعداد سؤاالت :هرچه تعداد سؤاالت بيشتر باشد پايايی باالتر خواهد بود.
.1

کيفيت سؤاالت :در تعداد سؤاالت برابر ،آزمونی که کيفيت سؤاالت آن بهتر باشد پايايی بيشتري خواهد داشت.

 .3نوع متغير مورد اندازه گيري :پايايی آزمونهايی که متغير سادهاي مثل حفظ بودن جدول ضرب را میسنجد بيشتر از پايايی
آزمونهايی است که متغيرهاي پيچيدهاي را میسنجد.
 .9تفاوت سطح علمی داوطلبان.
 .0شرايط اجراي آزمون.
-2-4روایی یا اعتبار ()Validity
آزمونی اعتبار دارد که هدف آموزش را بسنجد .چيزي را که میخواهيم بسنجيم را بسنجد .مثالً وقتی قرار است سواد دانشجو را بسنجيم ابتكار
او را نسنجد .روايی در آزمون به اين معنی است که آزمون بتواند همان خصوصيتی را بسنجد که به منظور سنجش آن طراحی شده است .بعنوان
مثال اگر قرار باشد در آزمون مهارتها و دانش فرد در حيطة خاصی سنجيده شود ،در صورتی آزمون  Validخواهد بود که واقعاً فردي که در
عمل دانش و مهارت بيشتري دارد در امتحان موفقتر از ديگرانی باشد که در کل يا در بعضی از زمينههاي حيطه مورد سنجش از مهارت و
دانش کافی برخوردار نيستند .با اين تعريف مشخص میشود که اگر هدف آزمون سنجش قابليتهاي عملی فرد باشد طر ح سؤاالت تئوريک و
غير کاربردي از روايی آزمون میکاهد و يا اگر آزمون به گونهاي باشد که فرد با قابليتهاي ديگري غير از دانش مثل هوش يا منطق تست زدن
موفق به پاسخدهی به سؤاالت شود آن آزمون از روايی کافی برخوردار نيست .همچنين آزمون بايد حتی المقدور همه مباحثی که بايد مورد
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سؤال قرار گيرد را پوشش دهد و از مباحثی که در حيطه اهداف آزمون نيست پرهيز کند.

-3-4عینی باشد
آزمونی از عينيت برخودار است که اگر دو مصحح آنرا تصحيح نمايند ،يک نتيجه بدست آيد.
-4-4عملی باشد
آزمونی که برگزار میشود بايد در مدت زمان مناسبی اجرا شده و نمره گذاري آن نيز به آسانی صورت گيرد و تفسير نتايج آن هيچ ابهامی
نداشته باشد.
-5-4برای داوطلب قابل پیش بینی باشد
هدف آموزش و ارزيابی بايد يكسان باشد .چنانچه اهداف آموزش در ابتداي دوره به درستی تعيين شده و داوطلبان از آن مطلع باشند ،در اين
صورت داوطلبان میتوانند سئواالت امتحانی را پيش بينی کنند .اگر بعد از اجراي آزمون داوطلبان بگويند (ما انتظار چنين سئواالتی را نداشتيم)
شيوه ارزشيابی سئوال برانگيز است.
-6-4عادالنه باشد
منصفانه باشد و فراگير را گمراه نكند.
 -5سطح ارزشیابی سؤال (آسان ،متوسط ،دشوار)
 .1سؤالی دشوار محسوب میگردد که تا  10درصد داوطلبان بتوانند به آن پاسخ دهند.
 .1اگر  16تا  01درصد داوطلبان بتوانند به آن پاسخ دهند ،متوسط محسوب میشود.
 .3اگر از  01تا  90درصد داوطلبان بتوانند به سؤالی پاسخ صحيح دهند ،متوسط پايين محسوب میگردد.
 .9هرگاه بيش از  90درصد داوطلبان بتوانند به آن پاسخ صحيح دهند ،سؤال آسان است.
-6دسته بندی انواع آزمونها
-1-6آزمونهای شفاهی
در اين آزمون ابتدا پرسش کننده ،پرسشها را به صورت شفاهی مطر ح میکند و سپس پاسخهاي ارزشيابی شونده را يادداشت میکند .پرسش
و پاسخ هر دو به صورت شفاهی مطر ح میشوند.
-2-6آزمونهای کتبی
تهيه اين دسته آزمونها که از متداولترين آزمونهاي پيشرفت تحصيلی محسوب میشود با آنكه به نظر ساده میآيد مستلزم دقت ،تجربه و
رعايت نكات چندي است که در مورد آنها توضيح داده خواهد شد.
-1-2-6آزمونهای گسترده پاسخ
اين آزمون براي ارزشيابی برخی ازانواع تغييرات رفتاري ارزش زيادي دارد .ارزشيابی شونده در پاسخ دادن به سئوالها ،محدوديت چندانی
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ندارد و آزاد است تا هر طور مايل است پاسخ خود را بپروراند.
-2-2-6آزمونهای محدود پاسخ
آزمونهاي محدود پاسخ در واقع حد واسط بين آزمونهاي گسترده پاسخ و آزمونهاي گزيده پاسخ هستند و همانطور که از عنوان آن
برمیآيد پاسخی بسيار کوتاه و مختصر ،در حد يک جمله دارد .به عبارت ديگر ،میتوان يک سئوال گسترده پاسخ را به چند سئوال محدود پاسخ
تجزيه کرد .اما بايد در نظر داشت که هر يک از اين آزمونها براي منظور و مقاصد ويژهاي به کار میروند .آزمونهاي محدود پاسخ معموالً براي
ارزشيابی و دستيابی به اهداف پايينتر سطح شناختی مناسبترند و ارزشيابی توانايیهاي باالتر شناختی به وسيله اين گونه سئوالها دشوار است.
آزمونهاي محدود پاسخ بصورت يک جمله استفهامی هستند و داوطلب بايد پاسخ کوتاهی به آن بدهد .اين نوع سئوال را میتوان بصورت
سئواالت کامل کردنی نيز مطر ح نمود.
-3-2-6آزمونهای گزیده پاسخ(عینی)
در سئوالهاي گزيده پاسخ ،ارزشيابی شونده بايد جواب سئوال را از بين گزينههايی که در اختيار او گذاشته شده انتخاب نمايد .اين نوع
آزمونها به علت اينكه در تصحيح پاسخها ،نظر شخصی تصحيح کننده دخالتی ندارد و اين کار به صورت عينی (غير ذهنی) انجام میشود به
آزمونهاي عينی شناخته میشوند .سئوالهاي عينی به ويژه چند گزينهاي را میتوان براي ارزشيابی بسياري از اهداف آموزشی به کار برد و به شرط
رعايت اصول و قواعد تهيه آن ،نتايج قابل اعتمادتري را انتظار داشت( .سئوالهايی که بيش از دو گزينه در اختيار فراگيران میگذارند سئوالهاي
چند گزينهاي ناميده میشوند) .يک سئوال گزيده پاسخ ،از يک پرسش و تعداد معدودي گزينه تشكيل میشود .بر حسب اينكه گزينهها چه تعدادي
باشند ،شكلهاي متفاوتی از قبيل :صحيح/غلط (دو گزينهاي) يا چهار گزينهاي به خود میگيرد.
-7آزمونهای چند گزینهای)MCQ) Multiple Choice Question -
آزمون چند گزينهاي متداولترين آزمون عينی است که هم در سنجش توانايیهاي مختلف و هم در سنجش يادگيري در زمينههاي گوناگون
تحصيلی مورد استفاده واقع میشود .آزمون چند گزينهاي هم از لحاظ يكنواختی سئوالها ،هم از لحاظ حساسيت کم در مقابل حدس کورکورانه و
هم از لحاظ سهولت تصحيح پاسخنامهها بهترين نوع آزمونهاي عينی است .اين آزمون از حيث روايی ،پايايی ،عينيت و عملی بودن يكی از بهترين
انواع آزمونها میباشد .طراحی سئواالت چند گزينهاي شايد به نظر آسان بيايد ولی طراحی آزمون استاندارد کاري بسيار دشوار است.
-1-7تعریف آزمون چند گزینهای
آزمون چند گزينهاي شامل تعدادي سئوال است که هر يک از آنها از يک قسمت اصلی و تعدادي گزینه (پاسخ) تشكيل میشود و داوطلب
گزينه صحيح (پاسخ سئوال) را از ميان گزينههاي پيشنهادي که در اختيار او قرار داده شده انتخاب میکند [ .]3هر سئوال چند گزينهاي شامل يک
تنه ( )Stemو چند گزينه ( )Choice or branchاست .تعداد گزينههاي سئوالهاي چند گزينهاي (گزينه درست و گزينه انحرافی) از  1تا 0
متغير است[ .]9در گزينهها يک گزينه کليد و بقيه گزينهها انحرافی ( )Distractorمیباشند .علت بحث بر سر تعداد گزينهها اين است که طراحی
گزينههاي انحرافی خوب و استاندارد کاري واقعاً دشوار است .و شايد نتوان بيش از دو يا حداکثر چهار گزينه انحرافی خوب طراحی نمود[ .]9از
لحاظ نظري هرچه تعداد گزينهها بيشتر باشد امكان حدس زدن کمتر است اما به سبب اينكه پيدا کردن بيش از سه پاسخ انحرافی کار دشواري است
آزمونهاي چهارگزينهاي که در آنها امكان حدس زدن جواب درست يک در چهار است شهرت بيشتري کسب کردهاند.
-2-7قسمتهای مختلف سئوال چند گزینهای
هر سئوال چند گزينهاي شامل قسمتهاي اصلی زير است:
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 .1قسمت اصلی یا تنه سئوال()Stem
اين بخش سئوال متن اصلی سئوال را تشكيل میدهد و در برگيرنده مسئله يا موضوعی است که سئوال بايد آن را اندازهگيري کند.
 .1گزینه درست یا پاسخ سئوال()Key
يكی از گزينههاي پيشنهادي پاسخ درست سئوال است که آزمون شونده بايد آن را برگزيند .به اين گزينه ،گزينه کليد گفته میشود.
 .3گزینههای انحرافی()Distracters
به غير از گزينه درست سئوال ،تعدادي گزينه ديگر نيز براي هر سئوال تهيه میشود که به آن گزينههاي انحرافی میگويند .نقش گزينههاي
انحرافی منحرف کردن آزمون شوندگانی است که پاسخ درست سئوال را نمیدانند.
متن اصلی يا تنه سئوال را يک جمله استفهامی يا يک جمله ناتمام تشكيل میدهد و گزينه پيشنهادي جواب جمله استفهامی يا تكميل کننده
جمله ناقص هستند .متخصصان آزمونسازي پيشنهاد میکنند که آزمون ساز تازه کار بهتر است کوشش کند تا متن سئوالهاي خود را در قالب
جملههاي استفهامی طر ح کند زيرا به اين شكل هدف سئوال به طور آشكارتري بيان میشود اما چنانچه طر ح سئوال در قالب جمله استفهامی خيلی
طوالنیتر از طر ح آن به صورت عبارت ناتمام باشد بهتر است از همان شكل جمله ناتمام استفاده کرد اما بايد سعی نمود که تمام گزينههاي
پيشنهادي تكميل کننده جمله ناتمام باشند.
-3-7انواع سئوالهای چند گزینهای
سئواالت چند گزينهاي شامل انواعی است که بصورت خالصه عبارتند از:
 .1نوع تنها گزینه درست()The only correct answer
اين سئوال ساده ترين نوع سئوالهاي چند گزينهاي است در اين نوع سئوال تنها يكی از گزينهها درست است و بقيه گزينهها کامالً غلط هستند.
 .1نوع بهترین گزینه()one best answer
در اين نوع سئوال همه گزينهها درست هستند اما يكی از آنها از همه درستتر يا بهتر است .طراحی اين نوع سوال بسيار دشوار است.
 .3نوع منفی
در اين نوع سئوال تنه سئوال به صورت منفی بيان میشود و همه گزينهها بجز يكی از آنها درست هستند.
 .4نوع کالسیک
گزينههاي کالسيک شامل:
الف -گزينه درست()Key Answer
ب -گزينه موجه نما()Foil
ج -گزينه انحرافی()Distractor
د -گزينه گمراه ساز()Mislead
مثال  :عكس عمل تقسيم کدام است ؟
الف -ضرب (درست)
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ب -جمع (موجه نما)
ج -تفريق (انحرافی)
د -جذر (گمراه ساز به علت خطوط عاليم)
يكی از مشكالت تهيه سئوالهاي چند گزينهاي اين است که بعضی اوقات تهيه تعدادي گزينه انحرافی غلط که به ظاهر درست جلو کنند بسيار
دشوار است .در اين گونه مواقع ،چنانچه تهيه گزينههاي درست آسانتر باشد میتوان از نوع سئوالهاي منفی که در آن همه گزينهها بجز يكی از
آنها درست است استفاده کرد.
-8قواعد تهیه سوالهای چند گزینهای (شاخصهای )Millman
جهت تضمين روايی ساختار سؤاالت چند گزينهاي ،اصول ميلمن در مورد ساختار ساقه ) (Stemو گزينهها ) (Optionsتدوين شده ،که
رعايت آنها در انواع آزمونهاي چهارگزينهاي مورد توافق کليه صاحبنظران میباشد:
 .1هر سوال بايد داراي يک هدف آموزشی مشخص و واضح باشد .هدف سئوال که در واقع مهمترين و اصلیترين قسمت طراحی هر نوع
آزمون و از جمله اين گونه سئواالت است ،اندازهگيري يكی از بازدههاي يادگيري در مورد موضوع مطر ح شده و در ارتباط مستقيم با رشته
تخصصی میباشد .در حقيقت سئوال بدون هدف مدون ارزش آموزشی چندانی ندارد[.]0-8
 .1هر سوال بايد یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی را اندازه بگيرد.
 .3بيشتر از یک مسئله یا یک موضوع در هر سوال قرار ندهيد .اگر بيش از يک موضوع در سئوال مطر ح شود نه تنها سئوال را پيچيده میکند
بلكه اگر داوطلب در پاسخگويی به سئوال موفق نباشد معلوم نيست که کداميک از مطالب را ندانسته و علت عدم موفقيت او چه بوده است.
 .9پايه و گزينههاي سئواالت را کامال روشن و واضح بنويسيد و از عبارات و کلمات قابل فهم داوطلبان استفاده کنيد .از کاربرد عبارات و
کلمات مبهم و دشوار خودداري شود.
 .0پاسخ (گزینهها) مختصر و کوتاه باشد و از تكرار مطالب خودداري گردد.
 .6مطالب اصلی سوال را بطور کامل در تنه سوال بنويسيد.
 .9تنه سئوال حتی االمكان بايد کوتاه نوشته شود و از آوردن اطالعات اضافی اجتناب شود.
 .8از به کار بردن اشارههای دستوری نامربوط و غيره در تنه سوال خودداري کنيد .اشاراتی از قبيل زمان افعال ،مفرد و جمع بودن آنها را
در سوالها نبايد بكار برد ،آنگونه که داوطلب با توجه به اين اشارات گزينه درست را انتخاب کند .تنه سئوال نبايد به گزينه درست شباهت
داشته باشد و تداعی ايجاد کند .اگر بين تنه سئوال وگزينه انحرافی شباهت ظاهري وجود داشته باشد ،اشكالی ندارد .مثالً اگر تنه سئوال طوري
نوشته شود که پاسخ الزاماً جمع باشد و در ميان پاسخهاي پيشنهادي نيز تنها يک پاسخ جمع و سه پاسخ مفرد باشد ،بديهی است که تنه سئوال
پاسخ را نشان خواهد داد.
 .7تنه سئوال بايد به تنهایی با معنا بوده و مستقيما در رابطه با هدف سئوال باشد .بدين معنی که اگر آزمون شونده با کاغذي روي گزينهها
را بپوشاند قادر به پاسخگويی سئوال باشد.
 .11همه گزينههاي يک سئوال بايد متجانس و به موضوع واحدي مربوط باشد.
 .11سوال را طوري بنويسيد که پاسخ درست تنها پاسخ درست و يا قطعاً درستترين پاسخ باشد.
 .11براي اندازه گيري فرایندهای پیچیده ذهنی از موقعيتها و مطالب تازه و بدیع استفاده کنيد.
 .13گزینههای انحرافی (سایر گزینهها) طوري نوشته شود که توجه داوطلبان بی اطالع از موضوع را به خود جلب کند و يا شامل اشتباهات
معمول و متداول باشند.
 .19گزينههاي هر سوال را طوري بنويسيد که از نظر دستوری و جمله بندی به نحو درست مکمل متن سوال باشند.
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 .10در سواالت منفی کلمات منفی را برجسته جلوه دهید یا زیر آن خط بکشید تا به داوطلب کمک کند متوجه منفی بودن سوال باشد.
پيشنهاد میشود تنه سئواالت به صورت مثبت نوشته شود.
 .16از نوشتن سوالهايی که متن آنها منفی و گزينهها هم منفی هستند ،يعنی منفی مضاعف ،احتراز کنيد زيرا خواندن آنها داوطلب را گيج
میکند.
 .19تا حد امكان از کاربرد عبارتهايی مانند "همه آنچه در باال گفته شد" " ،تمامی موارد فوق"" ،هیچکدام از موارد باال"،
"هیچکدام از اینها" " ،هر سه مورد"" ،الف وب" و مشابه آنها در گزينهها خودداري شود.
 .18از بكار بردن اشارات نامناسب دستوری مانند "هرگز"" ،همیشه"" ،به ندرت"" ،اغلب"" ،معموالً"" ،فقط" و ...در گزینهها
(که تا حدود زيادي اشاره به نادرست بودن آنها دارند) تا حد امكان خودداري کنيد.
 .17سوالها را مستقل از يكديگر بنويسيد .پاسخ يک سئوال نبايد شرط الزم براي پاسخ دادن به سئوال ديگر باشد.
 .11از طر ح سوالهای گمراه کننده بپرهيزيد زيرا اغلب داوطلبان مطلعتر که اطالعات وسيعتري دارند به وسيله اين گونه سوالها گمراه
میشوند.
 .11طول گزینه درست را در سوالهاي مختلف تغيير دهيد .گزينههاي طويل میتوانند موجب فريب يا ترغيب داوطلب به انتخاب اين نوع
گزينه گردد.
 .11محل گزینه درست را در در ميان گزينههاي انحرافی به طور تصادفی انتخاب کنيد.
 .13در سوالهايی که تنه آنها جمله ناتمام است ،جای خالی را در قسمت آخر جمله قرار دهيد.
 .19دو گزینه کامال متضاد که يكی از آنها گزينه صحيح است در يک سئوال بكار برده نشود.
 .10از بكار بردن شاخصهایی که پاسخ صحیح را آشكار میسازند اجتناب شود( .شاخصهايی که پاسخ صحيح را آشكار میسازند زيادند
اما رايجترين آنها عبارتند از:
الف)بلندتر بودن طول پاسخ صحيح نسبت به پاسخهاي غلط.
ب)آشنايی بيشتر فراگيران با پاسخ صحيح نسبت به پاسخ غلط.
ج) قرار گرفتن پاسخ صحيح در يک موقعيت معين ،در چند سوال متوالی.
بزرگترين خطر براي روايی بودن آزمونهاي چند گزينهاي ،انتخاب گزينه بصورت شانسی توسط داوطلب باهوش ولی کم سواد است[ .]7براي
مقابله با اين آفت ،اولين و بهترين ترفند استفاده از قواعد  Item Errors Writingيا سياهه ميلمن است که باعث میشود که سرنخ ناخواسته به
دست داوطلب باهوش ندهيم .بيشترين نقايص در طراحی سئواالت چند گزينهاي در اين موضوع نهفته است[.]11-13
-9فهرست وارسی  Millmanبرای بررسی کیفی سؤاالت
 .1هر سؤال به يک مسئله اصلی بر اساس بودجه آزمون پرداخته است؟
 .1هر سؤال واضح و تا حد امكان کوتاه است؟
 .3تنه سؤال منفی نيست و چنانچه ناگريز به صورت منفی آمده است نشانة منفی به شيوهاي برجسته شده است؟
 .0با پوشاندن گزينهها ،تنه سؤال را به تنهايی میتوان فهميد يا کامل کرد؟
 .6چنانچه بيش از يک جواب صحيح داشته باشد از ترکيباتی چون ،بهترين استفاده شده است؟
 .9جاي خالی نه در آغاز بلكه در بخشهاي پايانی تنه سؤال آمده است؟
 .8هر گزينه يک نكته را مورد سؤال قرار میدهد؟
 .7در تنه سؤال و گزينهها از نظر دستور زبان مسئلهاي وجود ندارد و تلفيق هر گزينه و تنه سؤال صورت زبانی پذيرفتهاي را ارئه میکند؟
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 .11از تكرارکليات در پاية سؤال خودداري شده است؟
.11گزينههاي انحرافی براي آزمودنیهاي کم اطالع جالب است؟
 .11از نظر طول و پيچيدگی و نكات کاربردي گزينهها تناسب دارند و کلمات مشترک در کليه گزينهها به تنه سؤال انتقال يافته است؟
 .13تنه سؤال و گزينهها از نظر محتواي موضوعی و صورت تناسب دارند؟
 .19تعدادگزينهها در هر يک از سؤاالت يكسان ( 0 ،9 ،3 ،1يا  )6است؟
 .10از به کار بردن عين واژة کتاب درسی خودداري شده است؟
 .16در هرگزينه به مفهومی متفاوت با گزينههاي ديگر اشاره شده است؟
 .19از به کار بردن قيدهاي مطلق ( هميشه ،هرگز ،فقط ) ....خودداري شده است؟
 .18اصطال ح يا مفهومی که بايد تعريف شود در تنه سوال آمده و گزينهها مشخصههاي آن را کامل میکنند؟
 .17توزيع پاسخهاي صحيح بين گزينههاي مختلف از هيچ الگوي خاصی پيروي نمیکند و صرفاً تصادفی است؟
 .11براي هر بخش آزمون دستور کار روشن است؟
 .11در هر بخش آزمون ،آرايش کليه گزينهها در يک راستا (عمودي  /افقی با فاصله مناسب) است؟
 .11هر سؤال مستقل از بقيه است؟
 .13از کاربرد همه /هيچ يک از موارد باال يا هم الف هم ب و مانند آن خودداري شده است؟
 .19تنه سؤال و گزينههاي مربوطه در يک صفحه قرار گرفته است؟
 .10گزينههاي انحرافی متضاد پاسخ صحيح به آسانی قابل حذف نيستند؟
 .16واژههاي مشابه يا راهنمايی کننده در تنه سؤال و در هيچ يک از گزينههاي مشترک نيست؟
 .19در تنه سؤال پاسخ صحيح سؤالی ديگر نيامده است؟
 -11تاکسونومی یا رده بندی( :)Taxonomyسطوح ارزشیابی داوطلب در حیطه شناختی(سطح دانش بکار رفته در سؤال)
سؤاالت از نظر سطح شناختی بلوم ( )Cognition Bloom Levelsالزاماً بايد در تاکسونومی  II ،Iو  IIIطر ح شده باشند .سه سطح از
سطو ح شش گانه بلوم قابليت کاربرد در سؤاالت چند گزينهاي) (MCQرا دارند:
الف)تاکسونومی :(Recall) Iسؤاالت مبتنی بر حافظه و دانش سطحی( .دانش ،یادآوری مطالب)
مثال :شايعترين تظاهر بيماري  Xکدام است؟
ب)تاکسونومی :(Comprehension) IIسؤاالت مبتنی بر فهم و درك مطالب( .قدرت ترکیب دادهها ،درك مطلب ،تفسیر
مطلب ،آنالیز مطلب ،تشخیص)
مثال :وقتی در سؤال يک  Caseمطر ح شده و تشخيص مورد پرسش قرار گيرد ،تاکسونومی سؤال  IIخواهد بود.
ج)تاکسونومی :(Application of Knowledge) IIIسؤاالت مبتنی بر کاربرد دانش( .ارزشیابی ،قضاوت ،حل مسئله ،قدرت
و توان پیش بینی ،قدرت تصمیم گیری در تنظیم برنامهها ،قدرت در ارائه راه حلهای عملی)
مثال :وقتی در سؤال يک  Caseمطر ح شده و درمان مورد پرسش قرار گيرد که در اين صورت پاسخ دهنده بايد ابتدا محتملترين تشخيص را
يافته و سپس درمان مناسب را پيدا کند ،تاکسونومی سؤال  IIIخواهد بود.
به عنوان يک قاعده کلی نبايد سواالت مبتنی بر حافظه (تاکسونومی )Iبيش از  50 %سواالت امتحان را شامل شود.
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-11جمع بندی
طراحی سواالت چند گزينهاي کاري سهل و در عين حال بسيار دشوار است[9و9و8و .]17-19شناخت انواع سواالت و قدرت احقا ق اهداف
آزمون منطبق با برنامه آموزشی ( )Curriculumاز مهمترين عناصر موفقيت در تهيه آزمون چند گزينهاي روا ( )Validمیباشد .بعد از طراحی
سوال کار به پايان نرسيده و بايد وارسیهايی بر روي آن انجام پذيرد که براي استاندارسازي اين نوع سواالت الزامی است .استفاده از فهرست
وارسی ميلمن ما را در اين مهم ياري میرساند.
-12پیشنهادات
 .1امتحانات چند گزينهاي بعنوان رايجترين و اصلیترين آزمون تراکمی ( )Summativeو براساس معيار ( )Criterion – basedمورد استفاده
قرار گرفته است؛ بنابراين از اهميت ويژهاي برخوردار است.
 .1کليد طراحی يک سوال خوب در نظر گرفتن هدف ارزيابی است که با آن سوال محقق میشود .بدون داشتن هدف نمیدانيم به کجا میرويم.
بنابراين به هدف سوال بسيار فكر کنيم و سپس آن را به نگارش درآوريم.
 .3طراحی سوال خوب وقت فراوانی میخواهد تا تمام جنبههاي آن مورد مداقه کافی قرار گيرد .سواالت را شتابزده طراحی نكنيم.
 .9سواالت با تاکسونومی باالتر ،از اين نظر که عمق بيشتري از اهداف آموزشی حيطه شناختی را مورد بررسی قرار می دهد امتياز بيشتري دارند .پر
واضح است که سواالت با سطو ح (تاکسونومی) باالتر در بطن خود سطو ح پايينتر شناختی را در بر میگيرد.
 .0استاندارد يا بهينهسازي آزمون چند گزينهاي نيازمند کار گروهی فعال میباشد .هيأت ممتحنه نيز براي تحقق اين آرمان سازماندهی شدهاند.
 .6به نظرات همكاران خود و همچنين مشاوران طراحی سواالت ارج نهيم .هيچ عيبی براي يک آزمون باالتر از اين نيست که سواالت آن اشكالی
آشكار در طراحی داشته و بعبارتی ديگر غير استاندارد باشد [.]11
 .9با الگو گرفتن از سؤاالت موفق در آزمونهاي پيشين و استفاده از آنها به صورت قالب سؤال ،طراحی مناسبتري خواهم داشت.
 .8سعی بفرماييد سئوالها به گونهاي طر ح شوند که بتوانند عالوه بر سنجش محفوظات ،قدرت درک و تجربه و تحليل اطالعات افراد را هم ارزيابی
کنند.
 .7سعی بفرماييد موضوعهاي مورد سئوال متنوع باشند و جنبههاي مختلفی از اطالعات داوطلبان را بسنجد.
 .11عبارت سئوال و يا گزينه را واژه به واژه از روي متن منبع امتحانی ننويسيد.
 .11توجه داشته باشيد که هيچيک از سئواالت ،راهنمايی يا توضيحی براي سئوال ديگر فراهم نكند.
 .11از ايجاد تداعیهاي ظاهري بپرهيزيد.
 .13حتی االامكان از طر ح مسائل اضافهاي که نقشی در کيفيت و سالمت سئوال ندارند بپرهيزيد.
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